Yeminli Mali Müşavirlik Departmanı-Sirküler Bülteni-www.taxauditingymm.com

Sayı: 2019/1
Konu: Yapılandırması Bozulanlar İçin “2019 Şubat Ayı Sonuna Kadar Ödenmesi
Şartıyla” Kanundan Yeniden Yararlanma İmkanı Getirilmiştir.
Mevzuat: 7143 Sayılı Kanun
Web: http://taxauditingymm.com/sirkuler.aspx
Email1: cakmakciali@taxauditingymm.com; info@taxauditingymm.com

Özet:
28 Aralık 2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de 7159 sayılı Karayolları Trafik
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.
7159 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun’a eklenen Geçici 2 Nci Maddeyle, 7143 sayılı yapılandırma kanunundan
yararlanma hakkını kaybedenlere yeni imkanlar sağlanmıştır.
Kanun düzenlemesi yapılandırması bozulanlar ve matrah artırımında yasal yükümlüklerini
yerine getirmeyenler için önemli haklar sağlamaktadır.
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Soru, görüş ve değerlendirmeleriniz için mail atmanızı rica ederiz.
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İçerik:
7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde
28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek bu Kanun
hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna
kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için
hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla bu Kanun hükümlerinden
yararlandırılacaktır.
Ancak bu kapsamda ödeme yapacaklar, 7143 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin üçüncü
fıkrasının;


(a) bendi uyarınca, hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme
süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaması,



(b) bendi uyarınca, hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme
süresi içinde ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaması ve diğer indirim
hükümleri

düzenlemelerinden faydalanamayacaktır.
7143 sayılı Kanun’un varlık barışına ilişkin hükümleri hariç olmak üzere, 7143 sayılı Kanun
kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin
ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

MADDE 11 – 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.
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“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda
bulunduğu hâlde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları
süresinde ödemeyerek bu Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019
yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih
dâhil) geçen süre için bu Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç
ödeme zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlandırılır. Ancak
bu fıkra kapsamında yapılacak ödemeler için bu Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü
fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmaz.
(2) Bu Kanunun 10 uncu maddesinin on üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere bu
Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken
taksitlerin ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır.
(3) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında
vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların anılan fıkra hükümlerine göre ödenmemesi
nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanun hükümlerini ihlal etmiş
olan borçluların ihlale neden olan tutarları, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürede
ödemeleri ya da bu süre içinde veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre
çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi hâlinde bu borçlular da bu Kanun
hükümlerinden yararlandırılır.
(4) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu fıkrası hükümlerinden yararlanmak üzere
başvuruda bulunduğu hâlde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanun
hükümlerini ihlal eden borçluların ihlale neden olan tutarları, bu maddenin birinci fıkrasında
belirtilen süre ve şekilde, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise bu Kanunda öngörülen
3
http://www.taxauditingymm.com

Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Şirketi

Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme Danışmanlığı,
Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslararası Vergi
Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

Yeminli Mali Müşavirlik Departmanı-Sirküler Bülteni-www.taxauditingymm.com

şekilde tamamen ödemeleri hâlinde ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları
ve idari para cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu
alacaklardan ve bunlara ilişkin fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
(5) Bu Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine göre matrah ve/veya vergi
artırımında bulunduğu hâlde tahakkuk eden vergileri süresinde ödemeyerek
maddeden yararlanma hakkını kaybetmiş olanlar, ihlale neden olan tutarları bu
maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre ve şekilde, ödeme süresi gelmemiş taksitleri
ise bu Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri hâlinde 5 inci madde
hükümlerinden yararlandırılır. Bu takdirde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
matrah ve/veya vergi artırımına konu yıllar ve vergi türleri ile ilgili olarak;
a) Başlanılmış olan vergi incelemeleri ile tarhiyat öncesi uzlaşma, takdir ve tarh işlemleri,
b) Vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilmiş olan vergi ve cezalara ilişkin olarak;
1) Dava açma süresi geçmemişse, dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talebi süreleri,
2) Uzlaşmaya başvurulmuş ise uzlaşma işlemleri, dava açılmışsa davaya ilişkin yargılama
işlemleri ile mahkemelerce verilmiş kararların infazı,
c) Açılmış davalarla ilgili kanun yollarına başvuru süreleri ile yargılama işlemleri ve
mahkemelerce verilmiş kararların infazı,
ç) Matrah ve/veya vergi artırımı hükümlerinin ihlal edilmiş olması sebebiyle ikmalen, re’sen
veya idarece yapılmış tarhiyatlar üzerine tahakkuk etmiş alacakların takip ve tahsil işlemleri,
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bu Kanun hükümleri ihlal edilmediği sürece durur. Bu Kanun hükümlerine uygun
ödeme yapılmadığı takdirde duran süreler ve işlemler, ihlale neden olan taksitin ödeme
süresinin son gününü takip eden günden itibaren devam eder. Bu Kanunun 5 inci
maddesi hükümlerine göre tahakkuk eden vergilerin bu Kanun hükümlerine göre
ödenmesi şartıyla; bu fıkrada belirtilen başlanılmış olan vergi incelemeleri,
tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma, takdir, tarh işlemlerinden vazgeçilir, davalar
sonlandırılır, mahkemelerce verilmiş kararlar infaz edilmez, yargılama giderleri
taraflarca talep edilmez, tahakkuk etmemiş alacaklar ile tahakkuk etmiş vergiler
ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ile vergi cezalarının tahsilinden
vazgeçilir.
(6) Bu Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek bu Kanun
hükümlerini ihlal eden borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun
kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, bu
Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil
edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup edilir. Bu şekilde
yapılan mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla
ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir.
(7) Bu Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine göre matrah ve/veya vergi artırımında
bulunduğu hâlde tahakkuk eden vergileri süresinde ödemeyerek maddeden yararlanma
hakkını kaybetmiş olan mükelleflerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
ödenmesi gereken tutarların tamamının tahsil edilmiş olması hâlinde, bu mükellefler de
anılan madde hükümlerinden yararlanır.”
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Bilgilerinizi Saygılarımızla Arz Ederiz
i

i

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya yasal düzenlemenin veyahut yargı kararlarının çok
geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel olarak mükelleflere ve uygulayıcılara bilgi vermek,
gündemi talip etmeye yardımcı olmak ve yorum yapmalarına yardım amacını taşımaktadır.
Sirkülerimiz profesyonel hizmetlerimizi temsil etmeyebileceği gibi, her durum ve koşulda profesyonel
yaklaşımlarımızı da ifade ettiği iddia edilemez. Yaptığınız fiili/pratik çalışmalarda bu değerlendirmeler dikkate
alınırken, olayların koşullarının da incelenmesi, irdelenmesi, sonuçlarının iyi analizi son derece önemlidir. Bu tür
çalışmalarda mutlak suretle bir profesyonelden bilgi alınması veya danışmanlık alınmasında fayda bulunduğu
düşünülmektedir. Şirketimiz tarafından bazı önemli mali olaylar Sirküler yerine Makale olarak
paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.
“TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim", söz konusu Sirkülerlerin ve içeriğindeki
bilgilerin hata içermediğine dair herhangi bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri
kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her
türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Gerekli olması
halinde iletişim bilgilerimiz:
OFİSLER-İLETİŞİM BİLGİLERİ
İstanbul 1 (Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri): DİVAN RECİDENCE-Basın Ekspress Yolu Bağlar
Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, NO.35, Kat:8 No:72 Bağcılar-Güneşli-İSTANBUL
GSM: 0505 680 42 54
GSM: 0552 212 09 80
Mail :taxauditingymm@gmail.com
:cakmakciali@taxauditingymm.com
:info@taxauditingymm.com
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Web: www.taxauditingymm.com
İstanbul 2 (Bağımsız Denetim Hizmetleri): AĞAOĞLU MY OFFİCE 212-Mahmutbey Mah. Taş Ocağı
Cad. Ağaoğlu My Office 212 Kat:20 Daire: 336 Bağcılar-İSTANBUL
Tel
:(0212) 777 66 30
GSM(İş):(0505) 680 42 54
Faks :(0212) 602 30 00
Ankara Ofis 1-(YMM Hizmetleri): Yıldızevler Mahallesi 708. Sokak Prestij İş Merkezi No: 14/6 (Kat: 3)
Yıldız-Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 441 39 00
Fax: (0312) 441 39 01
GaziAntep İrtibat
ŞehitKamil/GaziAntep

Ofisi

1:

Mücahitler

Mah.

9.

Cad.

Gümüşburun

İş

Merkezi

Kat:4

No:28
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